STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Kancelář tajemníka
náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

V Liberci dne

12.4.2018

CJ MML 087848/18

Sopoušek/485 243 159

26.4.2018

Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/ 1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Dotazy žadatele:
Prosím o poskytnutí následujících informací dle zákona č. 106/1999 Sb., z důvodu vypracování
mé diplomové práce, která se týká Implementace GDPR . Na následující otázky prosím
odpovídejte jak z pohledu zaměstnavatele, tak z pohledu zprostředkovatele osobních údajů
(různé evidence, databáze).
a) Počet zaměstnanců na úřadě/organizaci.
b) Přijali jste doposud nějaká technická opatření, týkající se GDPR? Pokud ano, prosím o
jejich výčet.
c) Kdo bude za Váš úřad/organizaci správcem osobních údajů? (prosím o sdělení
dosavadní funkce/pracovní pozice)
d) Kdo bude za Váš úřad/organizaci pověřencem osobních údajů? (prosím o sdělení
dosavadní funkce/pracovní pozice)
a. u otázek c) a d) prosím o sdělení, zda budete mít interního správce a interního
pověřence v rámci Vašeho úřadu/organizace nebo zda využijete externího
pracovníka (pokud ano, prosím o sdělení, zda na základě smlouvy/dohody)pokud bude externí pověřenec či správce prosím o sdělení finanční nákladovosti
e) Považujete materiály a informace, která máte v současné době k dispozici za
dostačující? Pokud ano, prosím o jejich výčet.
f) Považujete školení, která se doposud uskutečnila v rámci Vašeho úřadu/organizace za
dostačující? Pokud ano, prosím o jejich výčet.
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g) V čem spatřujete největší problém při implementaci GDPR?
h) V čem spatřujete výhodu GDPR?
i) Přijali jste doposud nějaká personální opatření, týkající se GDPR? Pokud ano, prosím
o jejich výčet.
j) Přijali jste doposud nějaká personální opatření, týkající se GDPR? Pokud ano, prosím
o jejich výčet.
k) Přijali jste doposud nějaký interní předpis doplňující GDPR?

Odpověď:
a) 436 zaměstnanců
b) Technická opatření se žádná dosud nepřijala. Jejich přijetí souvisí s vyhodnocením
analýzy situace v oblasti ochrany osobních údajů, která zatím nebyla dokončena. Nad
rámec stávajících opatření vycházejících ze zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních
údajů a změně některých zákonů, se zatím průběžně doplňují mechanické prostředky,
zabraňující k nekontrolovanému přístupu k osobním údajům a byla zpřísněna pravidla
pro přístup do technologického centra, kde jsou umístěny informační a komunikační
technologie pro provoz informačního systému magistrátu města Liberec.
c) Správce osobních údajů zatím nebyl určen. Bude se jednat o interní subjekt. Bude
dořešeno v průběhu května 2018.
d) Pověřenec pro ochranu osobních údajů dosud nebyl ustanoven. Bude řešeno vlastním
zaměstnancem v termínu do 25.5.2018
e) Základními materiály jsou metodiky MV ČR – období jejich vydání je vzhledem
k termínu účinnosti Nařízení EU je poněkud opožděné. Jejich výčet a obsah lze nalézt
na http://www.mvcr.cz/gdpr/clanek/web-dalsi-dokumenty-dalsi-dokumenty.aspx .
Dalším základním materiálem je vlastní Všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů
(GDPR) a materiály nacházející se na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů
https://www.uoou.cz/gdpr-obecne-narizeni/ds-3938/p1=3938
f) Proběhla pouze školení vedoucích pracovníků. Obsah je postačující. Školení
ostatních zaměstnanců jsou ve fázi přípravy termínů.
g) Jeho obecnost a nejednotnost výkladu.
h) Všeobecné zvýšení povědomí veřejnosti a ochrany práv subjektů údajů.
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i) Byl ustanoven pracovní tým, který se problematikou GDPR zaobírá.
j) Viz písm. i.)
k) Ne, pracuje se na jeho konečné verzi – směrnici upravující ochranu osobních údajů a
pravidel provozu informačního systému magistrátu města Liberec. Současně dojde
k úpravě organizačního řádu včetně pracovních náplní zaměstnanců.

S pozdravem
OTISK ÚŘEDÍHO RAZÍTKA
Bc. Jaroslav Sopoušek
vedoucí odboru kancelář tajemníka v.r.
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